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Introductie 
Het aantal patiënten dat een hematopoïetische stamceltransplantatie (HSCT) 
ondergaat, neemt wereldwijd toe. De behandeling heeft een grote impact op het 
dagelijks functioneren van patiënten. Functioneren kan beschreven worden aan de 
hand van de Internationale Classificatie van Functioneren, Invaliditeit en Gezondheid 
(International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF). De ICF 
beschrijft alle aspecten van gezondheid en welbevinden voor wat betreft menselijk 
functioneren binnen de componenten ‘lichaamsfuncties en  -structuren’, ‘activiteiten 
en participatie’ en ‘omgevingsfactoren’. Bij het verbeteren van de gezondheid zou het 
functioneren van de patiënt geïncludeerd moeten worden als een focus in 
gezondheidszorg, en zou er niet alleen gekeken moeten worden naar de oorzaken 
van de ziekte.  
Het doel van de studie was het identificeren van de meest relevante ICF-categorieën 
voor het functioneren van hematologiepatiënten na autologe en allogene 
stamceltransplantatie.   
 
Methoden 
Een Delphi-studie van twee rondes werd uitgevoerd om consensus te bereiken 
(<70%) over de relevantie van ICF-categorieën. De deelnemers aan de studie 
bestonden uit 33 verpleegkundigen van acht universitaire medische centra in 
Nederland en tien patiënten via een patiëntenvereniging. De eerste Delphi-ronde 
bestond uit 66 ICF-categorieën, die gebaseerd waren op eerder onderzoek. In twee 
Delphi-rondes beoordeelden de deelnemers de relevantie van de ICF-categorieën. In 
de tweede ronde konden deelnemers open vragen toevoegen die aspecten betroffen 
die niet werden aangesneden in de 66 ICF-categorieën van de eerste ronde.  
 
Resultaten 
Na twee rondes werd consensus bereikt over 34 categorieën voor autologe en 53 
categorieën voor allogene HSCT. Alle 34 categorieën van de autologe HSCT waren 
vertegenwoordigd in de 53 categorieën voor de allogene HSCT. Van deze ICF-
categorieën voegden de deelnemers 18 categorieën toe. De meeste hiervan waren 
gerelateerd aan de component ‘activiteiten en deelname’.  
 
Conclusie 
Dit onderzoek brengt ons een stap dichterbij de ontwikkeling van een serie 
kernvragen voor patiënten na stamceltransplantatie, die een standaard zou kunnen 
zijn voor het beschrijven van het functioneren van patiënten na HSCT in de klinische 
praktijk, onderzoek en evalutie door het focussen op wat het meest belangrijk is voor 
de patiënten die het betreft. De volgende stap is het uitvoeren van een pilot-test in de 
klinische praktijk om de validiteit en toepasbaarheid van deze kernset te bevestigen.  
 
___________________________________________________________________ 
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Introductie 
Hoewel de overleving van ALL-patiënten <40 jaar verbeterd is met de introductie van 
pediatrische regimen, is de uitkomst van patiënten ≥40 jaar nog steeds teleurstellend. 
Complete remissie (CR1)-cijfers na inductietherapie schatten het percentage op 70-
80%, maar verminderde overleving wordt veroorzaakt door zowel een hoog 
redidiefpercentage als een hogere incidentie van behandelingsgerelateerde 
mortaliteit (treatment-related mortality, TRM). Verminderde intensiteit conditioning 
(RIC) allogene stamceltransplantatie (alloSCT) werd ontwikkeld als een minder 
toxische maar effectieve consolidatiebehandeling en vanaf 2000 toegepast in diverse 
Nederlandse centra, terwijl sommige centra myeloablatieve (MAB) alloSCT bleven 
gebruiken.  
Daarom zijn wij begonnen aan een retrospectieve vergelijking van RIC alloSCT en 
MAB alloSCT als consolidatietherapie bij patiënten met ALL in CR1 in de leeftijd van 
40-69 jaar.  
 
Methoden 
Honderdeenenvijftig patiënten (leeftijd: 40-69 jaar) met ALL in CR1, die consolidatie 
met alloSCT ontvingen tussen 2001 en 2013 werden geïncludeerd.  
Data werden aangeleverd door de Nederlandse Werkgroep Stamceltransplantatie 
van HOVON. De mediane follow-up was 68 maanden voor de groep met MAB 
alloSCT (n=62) en 56 maanden voor de groep met RIC alloSCT. MAB werd 
voornamelijk toegediend middels de combinatie totale lichaamsbestraling en 
cyclofosfamide, terwijl RIC werd toegediend midddels het Seattle regime (fludarabine 
en 2 Gy TBI). Univariabele en multivariabele Cox-regressieanalyse werden 
uitgevoerd met de eindpunten algehele overleving (OS), recidief-vrije overleving 
(RFS), TRM en recidief. Cox-regressie werd aangepast voor leeftijd, aantal witte 
bloedlichaampjes bij diagnose, cytogenetisch risico, de tijd van diagnose tot alloSCT, 
het jaar van behandeling en het donortype.  
 
 
Resultaten 
Statistisch significante verschillen tussen de RIC-groep en de MAB-groep werden 
gevonden met betrekking tot leeftijd (mediaan 55 versus 47 jaar, p<0,001) en jaar 



van transplantatie (mediaan 2009 versus 2006, p=0,001). Hoewel statistisch niet 
significant, hadden RIC alloSCT-patiënten hogere EBMT-scores (score 3-4: 62% vs 
45%, p=0,105), en er werden meer alternatieve donoren gebruikt bij RIC alloSCT-
patiënten (48% vs 35%, p=0,071). Er was geen verschil in onderliggende ALL-
risicoparameters tussen beide vormen van alloSCT. De recidiefratio was significant 
hoger na RIC alloSCT in vergelijking met MAB alloSCT  (47% vs 20%, p=0,001).  
TRM werd voornamelijk beïnvloed door leeftijd en tijd van diagnose tot transplantatie. 
Met univariate analyse werd verbeterde overleving gevonden bij de MAB alloSCT-
groep in vergelijking met de RIC alloSCT-groep, die voornamelijk beïnvloed leek te 
worden door leeftijd en type conditioning.  
Multivariabele analyse toonde opnieuw dat RIC alloSCT geassocieerd was met een 
significant hogere recidiefratio (HR: 3,47 [95%-BI: 1,70-7,11], p=0,001) en een 
signifiante reductie van TRM (HR: 0,42 [95%-BI: 0,18-0,97], p=0,043). Deze 
tegenovergestelde effecten resulteerden echter in een niet-significant verschil tussen 
RIC en MAB betreffende RFS (HR: 1,47 [95%-BI: 0,88-2,47], p=0,144) en OS (HR: 
1,27 [95%-BI: 0,74-2,19], p=0,392). 
 
Conclusie 
De conditioning in de RIC- en MAB-groep bleek te verschillen voor een aantal 
variabelen, wat een objectieve vergelijking verhindert. Niettegenstaande dit gegeven 
werd RIC alloSCT geassocieerd met een significant hogere recidiefratio, hoewel 
deze patiënten niet meer hoog-risico ALL-kenmerken vertoonden. Aangezien dit te 
wijten was aan minder TRM, werd dit verschil niet vertaald naar een significant 
verschil in RFS en OS. Collectief suggereren deze resultaten dat MAB alloSCT 
wellicht een effectiever type consolidatie geeft voor de vermindering van recidieven, 
en dat RIC allo SCT speciaal toegepast zou kunnen worden bij patiënten die een 
hoger risico hebben op TRM vanwege leeftijd, EBMT-score en/of comorbiditeiten.  
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Introductie 
Virale infecties en recidieven vormen grote complicaties bij patiënten met een 
vermindering van T-cellen na allogene stamceltransplantatie (TCD alloSCT). De 
toediening van ongemodificeerde donor-lymfocyteninfusie (DLI), vlak na alloSCT 
resulteert vaak in graft-versus-hostziekte (GVHD)de. Infusie van geselecteerde 
populaties van virusspecifieke T-cellen van de donor kan een effectieve benadering 
zijn om de antivirale immuniteit vlak na alloSCT te herstellen. Deze fase 1/2-studie 
evalueert de haalbaarheid en veiligheid van de generatie en toediening van zowel 
geselecteerde, van donor afkomstige T-cellen, die zich richten tegen cytomegalovirus 
(CMV), epsteinbarrvirus (EBV) en adenovirus, teneinde antivirale immuniteit te 
herstellen, als T-cellen die zich richten tegen tumor-geassocieerde antigenen (TAA) 
en kleinere histocompatibele antigenen (MiHa) om de graft-versus-leukemie-activiteit 
te boosten. Twintig weken na infusie werd de werkzaamheid beoordeeld door het in-



vivo-uiterlijk of expansie van antigeenspecifieke T-cellen en het effect op virale 
reactivaties en/of ziekterecidief tot reguliere DLI werd toegediend. 
 
Methoden 
In deze studie werden HLA-A*02+-patiënten geïncludeerd, die behandeld werden 
voor een hematologische maligniteit met een HLA-gematchte TCD alloSCT van een 
CMV- en/of EBV-positieve donor. Zes tot acht weken na alloSCT werden T-cellen die 
gericht waren tegenHLA-A*02-beperkte peptiden van CMV, EBV and AdV, en de 
TAA NY-eso, WT-1, RHAMM, PRAME en proteinase 3 geïsoleerd onder GMP-
condities met gebruik van de reversibele streptameer-nanobead-technologie door 
cliniMACS-selectie uit het naïeve en/of geheugen compartiment van de T-cel van 
2*10^9 donor PBMC. Afhankelijk van de patiënt/donor HLA-typering, werden 
additionele streptameren die gericht waren tegen virale peptiden in HLA-A*01, A*24, 
B*07, or B*08 toegevoegd aan de selectieprocedures, alsmede de HLA-A*02/HA-1h 
streptameer in geval van patiënt/donor MiHA-ongelijkheid in de GvL-richting.  
 
Resultaten 
Van de 21 gegenereerde multi-antigeenspecifieke T-celproducten, voldeden 20 
producten aan de vrijlatingscriteria. Deze bestonden uit 0,5-12*106 cellen met 
zuiverheden van 46-94% doelantigeenspecifieke CD8+ T-cellen binnen het T-
celcompartiment. In alle producten werden CMV-, EBV- en AdV-specifieke T-
geheugencellen  geïsoleerd die 99% omvatten van de doelantigeenspecifieke CD8+-
T-cellen, terwijl de resterende 1% bestond uit de TAA- en MiHA-specifiteiten of CMV-
specifieke T-cellen van seronegatieve donoren. Achttien producten werden 
toegediend zonder infusie-gerelateerde complicaties of GVHD; twee patiënten 
hadden al GVHD ervaren en ontvingen hun product niet.  
Van de veertien patiënten die in dit stadium werden geevalueerde, completeeerden 
13 de follow-up en stierf één patiënt gedurende de follow-up. Er werden geen 
product-gerelateerde bijwerkingen gemeld. Bij alle vijf CMV-negatieve patiënten en 
bij 3/9 CMV-positieve patiënten was er geen sprake van CMV-reactivatie en werd er 
geen epansie van CMV-specifieke T-cellen geobserveerd. De andere zes CMV-
positieve patiënten ervoeren CMV-reactivaties. Twee van de zes patiënten ontvingen 
het product van een CMV-positieve donor en vier van de zes patiënten van een 
CMV-negatieve donor. Bij alle zes patiënten werden de CMV-specifieke T-cellen 
gedetecteerd met tetrameeranalyse en klaarde de CMV.  
Alle veertien donoren waren EBV+. Bij zeven patiënten werden EBV-reactivaties 
gezien, wat bij twee van de zeven patiënten samenviel met de verschijning van EBV-
specifieke T-cellen. Zes van de zeven patiënten klaarden het virus terwijl 1 patiënt 
behandeling voor EBV-PTLD nodig had, hoewel uiteindelijk EBV-specifieke T-cellen 
verschenen en het virus werd geklaard. Bij geen enkele patiënt werden AdV-DNA-
loads gedetecteerd gedurende follow-up, terwijl bij 1 patiënt expansie van AdV-
specifieke T-cellen werd gezien.   
Expansie van TAA en MiHA-specifieke T-cellen kon in vivo niet worden gedetecteerd. 
Er zijn meer sensitieve technieken nodig om deze cellen te visualiseren. Twee 
patiënten toonden een recidief van hun ziekte voor DLI-infusie.   
 
Conclusie 
In deze klinische studie hebben we aangetoond dat de op reversibele 
streptameertechnologie gebaseerde generatie en adoptieve transfer van van donor 
afkomstige multi-antigeenspecifieke T-celproducten haalbaar en veilig is, en gebruikt 
kan worden als een strategie om virale infecties te voorkomen in het interval tussen 
TCD alloSCT en DLI.   
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Introductie 
Acute graft-versus-host ziekte (aGVHD) is een van de grootste complicaties bij een 
allogene hematopoïetische stamceltranplantatie (aHSCT). Het beperkt de brede 
toepassing van aHSCT als een potentiële curatieve behandeling voor verschillende 
maligne hematologische ziekten. Diverse rapporten tonen een mogelijke rol voor 
pathogeen-geassocieerde moleculaire patronen (DAMP’s) in de pathogenese van 
aGVHD. De rol van nucleosomen, die bestaan uit DNA en DNA-bindende eiwitten 
zoals histonen, als DAMP’s in aGVHD is echter grotendeels onbekend. Wij 
veronderstellen dat de systemische ontsteking die wordt veroorzaakt door de 
vrijlating van nucleosomen, na een conditionerende behandeling die voorafgaat aan 
aHSCT, en de weefselschade die ontstaat gedurende GVHD, de anti-
hostimmuunrespons in aGVHD voorbereidt en/of voortzet.  
 
Methode 
Om de rol van nuclesomen in aGVHD te onderzoeken, maakten we gebruik van een 
gevestigd aGVHD-model van NSG-muizen die geïnjecteerd worden met menselijke 
perifeer bloed mononucleaire cellen (PBMC), wat leidt tot een xenograftreactie. 
Binnen deze modellen bepaalden we de bron van de nucleosomen voor en na 
aGVHD middels een PCR die specifiek is voor extracellulair DNA afkomstig van 
muizen dan wel mensen. Ook bepaalden we de in-vitro-potentie van verschillende 
middelen, zoals antilichamen, voor het neutraliseren van histonen voor toekomstige 
in-vivo-toepassingen. Als laatste, om de rol van nucleosomen in menselijk aGVHD te 
verkennen, keken we naar de nucleosoomspiegels bij AHSCT-patiënten op baseline 
en op verschillende tijdstippen na de transplantatie.  
 
Resultaten 
NSG-muizen die behandeld waren met toenemende hoeveelheden PBMC, toonden 
een fenotype met toenemend ernstig GVHD. Bij deze muizen correleerden de 
nucleosoomniveaus met klinische GVHD-scores en chimerismeniveaus (r=0,71, 
p<0,0001). Met specifiek PCR bepaalden we dat nucleosomen gedurende GVHD 
afkomstig zijn van zowel mensen, vandaar de PBMC’s, als muizen, wat 
weefselschade reflecteert. Bovendien lieten klinische monsters van AHSCT-patiënten 
hogere nucleosoomspiegels zien bij patiënten die een aGHVD ontwikkelden binnen 
1-3 maanden na aHSCT, vergeleken met patiënten die geen aGVHD ontwikkelden (1 
maand geen aGVHD mediaan 53,0 U/ml versus aGVHD mediaan 312,5 U/ml, 
p=0,006; 3 maanden geen aGVHD mediaan 29,45 U/ml versus aGVHD mediaan 
169,0 U/ml, p=0,10 ), terwijl baselinespiegels geen verschil lieten zien (geen aGVHD 
mediaan 18,6 U/ml versus aGVHD 17,1 U/ml, niet significant). 
 
Conclusie 
Deze data tonen voor het eerst aan dat nucleosoomniveaus hoger zijn bij muizen en 
aHSCT-patiënten met GVHD. Om te onderzoeken of de betrokkenheid van 
nucleosomen bij de pathogenese van GVHD berust op toeval, zullen we diverse 



neutraliserende behandelingen, waarvan we de neutraliserende capaciteit hebben 
vastgesteld in vitro, toepassen op ons in-vivo-model. Deze experimenten zullen meer 
inzicht geven in de pathogenese van aGVHD, wat de ontwikkeling van doelgerichte 
interventie voor GVHD ten goede zal komen.  
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Introductie 
Behandelingsopties voor patiënten met graft-versus-hostziekte (GvHD) zijn beperkt, 
als de conventionele behandeling met steroïden niet aanslaat. De afgelopen jaren is 
het duidelijk geworden dat de darmmicrobiota een grote invloed hebben op 
intestinale gezondheid en ziekte, waaronder GvHD. Hier rapporteren we een 
succesvolle behandeling met fecale microbiota-transplantie (FMT) bij een patiënt met 
chronische, steroïdresistente GvHD van de darm.  
 
Methoden 
Een chronische, steroid-refractaire GvHD-patiënt kreeg feces van een niet-verwante, 
gezonde, CMV-negatieve, geslacht-gematchte donor via nasoduodenale infusie. De 
klinische respons, veiligheid van de procedure, veranderingen in de fecale 
microbiota, lymfocytensamenstelling en kwaliteit van leven werden beoordeeld op 
baseline, één en vier weken, en drie en zes maanden na transplantatie.  
 
Resultaten 
Er werden geen bijwerkingen gemeld. De gastro-intestinale symptomen verbeterden, 
de diarree stopte en de dosis steroïden kon met de helft verminderd worden. 
Fenotypische analyse van PBMC’s toonden een lichte verhoging van CD4+ en 
regulatoire T-cellen, terwijl het aantal CD8+ T-cellen, waaronder de fractie 
cytotoxische T-cellen die granzym B tot expressie brengen, daalde. Het percentage 
B-cellen bleef laag. Microbiële analyses van de verzamelde fecesmonsters zullen 
uitgevoerd worden met behulp van 16 ribosomaal RNA gensequencing.  
Deze casus toont aan dat FMT een effectieve en veilige behandeling voor intestinale 
GvHD zou kunnen zijn. Placebogecontroleerde klinische studies zouden het 
therapeutische potentieel van deze alternatieve behandelingsmodaliteit moeten 
kunnen vaststellen, en meer inzicht moeten kunnen geven in de microbiële en 
immunologische veranderingen die FMT kan veroorzaken. 
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Introductie 
Recentelijk zijn erfelijke mutaties in het DEAD-box helicase 41 (DDX41)-gen 
geïdentificeerd bij AML- en MDS-patiënten. De geassocieerde hoge leeftijd bij het 
begin van de ziekte zou de tijdige herkenning van familiair voorkomen van MDS en 
AML kunnen hinderen en zal waarschijnlijk donorselectie voor een allogene 
stamceltransplantatie (SCT) niet beperken. Dit probleem wordt geïllustreerd door de 
onderstaande familiegeschiedenis. 
 
Methoden 
Er werden uitgebreide moleculaire analyses uitgevoerd, die bestonden uit ‘whole 
exome sequencing’ (WES), SNP-array en doelgericht ‘next generation sequencing’ 
(NGS) van met leukemie geassocieerde genen. 
 
Resultaten 
De proband, patiënt C (58 jaar) presenteerde zich met door AML veroorzaakte 
pancytopenie. De behandeling bestond uit intensieve chemotherapie gevolgd door 
een SIB allo-SCT met zijn broer (patiënt B, 62 jaar) als donor. Vier jaar later 
presenteerde patiënt C zich met een AML-recidief. Chimerisme-studies onthulden dat 
het AML-recidief haar oorsprong vond in donorcellen die afkomstig waren van de 
broer (B), terwijl hij aanhoudend normale aantallen bloedcellen had. In de tussentijd 
was een andere broer (A) gediagnostiseerd met AML.  
WES liet de aanwezigheid van een DDX41-kiemcelmutatie bij deze familie zien. 
Doelgerichte NGS identificeerde de co-existentie van DNMT3A-, ASXL1- of tweede 
DDX41-mutaties in de AML-cellen en gaven zo inzicht in leukemogenese tegen de 
achtergrond van een DDX41-kiemcelmutatie. Bovendien bevestigde moleculaire 
analyses dat de donor het recidief veroorzaakt had bij broer C. 
 
Conclusie 
Wij zijn de eersten om een familiar voorkomende AML/MDS te beschrijven die 
gebaseerd is op een DDX41-kiemcelmutatie in Nederland. DDX41-mutaties zouden 
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van AML op een relatief hoge startleeftijd en 
tegen de achtergrond van andere mutaties. Deze familiegeschiedenis onderstreept 
de noodzaak voor uitgebreide familiescreening met hypermoderne genoomanalyse-
technieken voor allogene donorselectie in gevallen waar er verdenking is op familiair 
voorkomen van AML/MDS. 


